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APRESENTAÇÃO

Com uma malha ferroviária de aproximadamente 5.000 qui-

lômetros, atravessando cerca de 180 municípios mineiros, 

Minas Gerais é o primeiro estado do país em extensão de malha 

ferroviária, respondendo por cerca de 16,3% de toda rede nacio-

nal de ferrovias. Se encontra em uma posição estratégica para o 

escoamento da produção de grãos e minerária, com ligação aos 

maiores complexos portuários do Sudeste.

Todo esse protagonismo, entretanto, traz consigo um grande 

desafio: o enfrentamento do abandono de trechos e ramais fer-

roviários. Só no âmbito do Plano Estratégico Ferroviário de Mi-

nas Gerais - PEF/MG foram analisadas propostas para cerca de 

1.500 km de malha ferroviária abandonada ou desativada.

A devolução de trechos ferroviários é uma realidade em nosso 

Estado que só faz encolher a cada dia a extensão e o alcance de 

nossas ferrovias, uma vez que ao serem devolvidas pelas con-

cessionárias, geralmente já perderam sua capacidade instalada, 

por falta de manutenção, tornando-as tecnicamente inviáveis à 

circulação de trens.

Diante desse cenário, o potencial para a exploração de ferro-

vias por meio de shortlines restou evidenciado durante os estu-

dos do PEF/MG pela Fundação Dom Cabral.

As shortlines são linhas de menor distância que conectam 

localidades mais afastadas às redes troncais. Esse modelo de 

operação ferroviária potencializa a expansão da malha ferrovi-

ária e propicia a atuação da iniciativa privada na promoção do 

incremento da infraestrutura de transportes, sendo um arranjo 

propício à promoção do desenvolvimento econômico e social 

de cunho regional e local.

Nesse sentido, no final do ano de 2020 foi promulgada a 

Emenda Constitucional nº 105/2020 e a sancionada a Lei Esta-

dual nº 23.748/2020, que ampliaram a competência do Estado 

com relação ao modal ferroviário, permitindo a exploração da 

infraestrutura e dos serviços ferroviários no Estado pela iniciati-

va privada por meio de autorização estatal.

Na mesma direção, o Decreto das shortlines trata da regula-

mentação da exploração da infraestrutura e dos serviços ferro-

viários, por meio de autorização.

A exploração das shortlines por meio de autorização governa-
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mental propiciará o aproveitamento de ferrovias abandonadas e 

ainda a construção de novas linhas de uma forma desburocra-

tizada, sendo o empreendedor privado parte fundamental para 

o aumento do nível de investimentos no setor, impulsionando o 

desenvolvimento da infraestrutura existente no Estado, além de 

promover um avanço na gestão ferroviária e quebrando um pa-

radigma de modelos únicos de concessão. 

É Minas Gerais resgatando em suas origens oportunidades 

para o futuro, visando a captação de mais investimentos, em-

prego, mobilidade, cultura e inovação.
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IMPORTÂNCIA DAS FERROVIAS

- Diminuição do tempo de 
   viagem

- Aumento da Mobilidade

- Redução dos níveis de  
   emissões de CO2 - Desenvolvimento econômico
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Acreditamos nas ferrovias como agente de indução do 
desenvolvimento econômico e social
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- Diminuição do tráfego e 
   acidentes

- Aumento da qualidade  
  de vida

- Desenvolvimento da  
  Infraestrutura e Logística

- Integração com os  
  demais modais

- Desenvolvimento do  
  Turismo e Cultura
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INFRAESTRUTURA PARA TRANSFORMAR ESTRUTURALMENTE REGIÕES

Infraestrutura 
revitalizada ou 
incrementada

Atração  
de empresas

Maior integração 
local e regional

Realocação  
setorial em prol  
de atividades  

com maior valor 
adicionado e  

inovação Desenvolvimento  
econômico  

sustentado no  
longo prazo

Atração de  
trabalhadores

Economias de 
aglomeração e  

de escala

Ganhos de  
produtividade  
e redução de  

custos

Estímulo às  
atividades  

industriais e de 
serviços

Expansão  
dos mercados 

locais

Redução das  
desigualdades 

regionais
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O PEF COMO PROMOTOR DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS

Em Toneladas Úteis, o PEF/MG prevê crescimento médio anual do volume transportado em ferrovias de 2,4% entre 

2030 e 2040 e 1,9% entre 2041 e 2050.

A matriz de transportes de Minas Gerais apresenta, em 

valores de 2018, uma concentração de 85,4% de toda a 

tonelagem útil transportada de minério de ferro (equiva-

lente a 80,4% em TKU),

O PEF/MG prevê uma expansão na carteira de produtos 

transportados pelas ferrovias em Minas Gerais, a partir de 

2035 com os seguintes resultados: 51% de minério de ferro, 

e 49% distribuídos para principalmente soja em grãos, mi-

lho em grãos, farelo de soja, combustíveis e manufaturados.
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O que é autorização para exploração de 
ferrovias?

A autorização de exploração de ferrovias é uma outorga emi-

tida pelo Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de 

Estado de Infraestrutura e Mobilidade, por meio de contrato, 

que permite a exploração da infraestrutura e dos serviços de 

transportes ferroviários, tanto na modalidade de transporte 

de cargas, quanto na de passageiros. 

Quais são os direitos do autorizatário?

O autorizatário, poderá explorar além da via férrea, as suas fai-

xas de domínio, de forma independente, sem compartilhamen-

to de recursos com o Estado. Essa exploração pode ocorrer 

pelo prazo mínimo de vinte e cinco anos e máximo de noventa 

e nove anos, com a possibilidade de prorrogação por iguais e 

sucessivos períodos. 

EXPLICAÇÃO DO DECRETO
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Como funciona o procedimento de autorização?

DIVULGAÇÃO: VALE

A autorização é consolidada por meio de contrato, firmado entre o empreendedor privado e o Es-

tado de Minas Gerais, por intermédio da Seinfra. Anteriormente a outorga da autorização poderá 

ocorrer chamamento público ou procedimento seletivo para a seleção do empreendedor. 

DECRETO SHORTLINES - 2021
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Como deve ser requerida a outorga 
de autorização?

O empreendedor privado deverá submeter à Seinfra re-

querimento de outorga de autorização instruído da docu-

mentação prevista no Decreto, que contempla a compro-

vação da regularidade jurídica e fiscal do empreendedor 

privado, sumário do projeto ferroviário a ser requerido e 

estudo prévio de viabilidade técnica, econômica e ambien-

tal do empreendimento, abrangendo elementos como, tra-

çado referencial, áreas e bens potencialmente afetados e 

demais previsões relativas ao empreendimento.

Caso o projeto não dependa do uso de bens públicos, 

nem demandar desapropriações ou desocupações que 

pressuponham atos do Poder Público, a autorização será 

outorgada pela Seinfra.

DECRETO SHORTLINES - 2021
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E quando o projeto ferroviário demandar o uso de bens públicos? 

Nesse caso a Seinfra, publicará edital de chamamen-

to público, e na hipótese de bem estadual, avaliará as 

possibilidades de uso do referido bem, com análise re-

lativa aos processos necessários para sua afetação ou 

desafetação e demais condições necessárias a serem 

adimplidas pelo empreendedor privado, sendo possí-

vel ainda a alienação, cessão, ou arrendamento de bens 

titularizados pelo Estado em favor do autorizatário. 

No caso de bens públicos de titularidade de outro 

ente federativo, a SEINFRA se responsabilizará por 

estabelecer contato com o órgão ou ente responsá-

vel pelo bem, solicitando a análise da possibilidade 

de uso do referido bem em projeto ferroviário esta-

dual, com a viabilidade de ser estabelecido conve-

nio, ou outra forma de ajuste com o ente possuidor 

do bem.

DECRETO SHORTLINES - 2021
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Como se desenvolve o empreendimento após a autorização?

Qual o regramento a ser observado nas operações do transporte 
ferroviário?

Conferida a autorização, o empreendimento será desenvolvido de acordo com os contornos delineados pelo em-

preendedor privado, observadas as regras técnico-operacionais e de segurança estabelecidas pelos reguladores 

do transporte ferroviário, cabendo ao empreendedor a definição de preços, operações e demais condições do 

transporte, somente havendo interferência estatal nos casos de condutas anticoncorrenciais. A Seinfra adotará as 

medidas necessárias para assegurar o cumprimento dos cronogramas de investimentos previstos nos contratos.

O empreendedor, no curso de suas operações, deve cumprir os regramentos vigentes emitidos pelos regulado-

res e demais entes competentes na disciplina do transporte ferroviário. O autorizatário deverá ainda observar 

as normas que lhe sejam aplicáveis, em especial as relativas à condições técnicas e operacionais do serviço de 

transporte ferroviário, segurança operacional, material rodante, proteção à saúde, segurança das pessoas, meio 

ambiente e direitos sociais dos trabalhadores. 

A Seinfra emitirá as normas complementares necessárias à fiel execução das disposições contidas no Decreto.

DECRETO SHORTLINES - 2021



13

Os pedidos de autorização podem 
ser negados? 

Sob que condições ocorrerão os 
chamamentos? 

No caso de não atendimento às determinações técni-

co-operacionais, e da falta de cumprimento integral das 

disposições legais que disciplinam a autorização para 

exploração de ferrovia, os pedidos poderão ser negados.

Os chamamentos ocorrerão na hipótese de o projeto 

depender do uso de bens públicos ou demandar desa-

propriações ou desocupações que pressuponham atos 

do Poder Público.

DECRETO SHORTLINES - 2021
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Como ocorrerão as desapropriações?

Qual será o procedimento nos casos de interferência nos projetos?

Na hipótese de desapropriação, a declaração de utilidade pública será emitida pelo órgão competente em tempo 

hábil, coincidente com os períodos do cronograma do projeto ferroviário. Após, caberá ao autorizatário, promover 

os atos executórios das desapropriações e incorrer nos respectivos custos. 

Caso estejam sob exame da Seinfra projetos ferroviários privados que provoquem interferência mútua, mas não 

haja impedimento locacional que inviabilize sua implantação de maneira concomitante, a Seinfra notificará os 

empreendedores privados para que, nos prazos estabelecidos nas notificações, façam as adequações necessá-

rias para eliminação da interferência ou entrem em acordo operacional para mitigar os riscos decorrente dessa 

interferência, cabendo-lhes, então, fazer nova submissão dos projetos ferroviários à Seinfra.

Não havendo acordo operacional entre os empreendedores privados a Seinfra promoverá procedimento seleti-

vo público em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

DECRETO SHORTLINES - 2021
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Relação de trechos passíveis de exploração  por meio de shortlines
SIGLA TRECHO TIPO ANÁLISE PEF CÓD. PEF

SHL01 Unaí - Pirapora greenfield cargas FC38

SHL02 Conceição do Mato Dentro - Ipatinga greenfield cargas FC41

SHL03 Porteirinha - Salinas - Itaobim - Jequitinhonha greenfield cargas FC42

SHL04 Uberlândia - Ituiutaba - Chaveslândia (Santa Vitória) greenfield cargas FC43A

SHL05 Itaobim - Teófilo Otoni - Governador Valadares greenfield cargas FC44

SHL06 Janaúba - Porteirinha - Grão Mogol greenfield cargas FC46A

SHL07 Extensão Ferrovia do Aço (Rio Acima - Belo Horizonte) greenfield cargas FC48A

SHL08 Araçuaí - Teóofilo Otoni - Nanuque* greenfield cargas FC102

SHL09 Miguel Burnier - Ponte Nova - Ubá - Muriaé* browfield cargas FC103

SHL10 Varginha - Três Corações - Passa Quatro* ** browfield cargas FC104

SHL11 Caparaó - Espera Feliz greenfield turístico TUR52

SHL12 Cataguases - Além Paraíba* ** browfield turístico TUR54

SHL13 Jacutinga greenfield turístico TUR56

SHL14 São Sebastião do Rio Verde - Passa Quatro browfield turístico TUR59

SHL15 Viçosa - Cajuri browfield turístico TUR60

SHL16 Lavras - Três Corações - Varginha** browfield turístico TUR61

SHL17 Ramal de Águas Claras (Vila da Serra - Belvedere - Olhos D’Água)* browfield turístico Estudo Sysfer

SHL18 Belo Horizonte - Sabará - Raposos - Nova Lima - Rio Acima - Itabirito - Ouro Preto browfield Regional RP15B

SHL19 Mariana - Além Paraíba browfield Regional RP28

* o trecho adaptado do traçado originalmente analisado no PEF/MG. 
** o trecho ou parte dele se encontra inserido em processo de devolução pela concessionária.

PORTIFÓLIO DE INVESTIMENTOS
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IMPACTOS ECONÔMICOS ESPERADOS A PARTIR DOS TRECHOS PASSÍVEIS  
DE EXPLORAÇÃO POR MEIO DE SHORTLINES DO PLANO ESTRATÉGICO  

FERROVIÁRIO (PEF) DE MINAS GERAIS

Investimentos totalizam R$ 26,7 bilhões
em obras de construção de ferrovias, material rodante e instalações fixas em 19 projetos, divididos em trans-

porte de cargas e de passageiros

Projeta-se a geração de 373 mil empregos

divididos em 106 mil empregos diretamente relacionados às obras de construção e às máquinas 

e equipamentos necessários às obras, e 267 mil empregos que devem ser gerados em outros 

setores da economia para atender a nova demanda promovida pela expansão das ferrovias

R$ 2,8 bilhões em arrecadação de impostos indiretos

Crescimento de 3,05% do PIB do Estado
apenas com os investimentos previstos em obras e materiais rodantes 

para o funcionamento das ferrovias.

DECRETO SHORTLINES - 2021
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A outorga da autorização será ne-
gada pela Administração Pública 

somente diante da ocorrência dos 
casos previstos no art. 12
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AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS 
FERROVIÁRIOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

A autorização para exploração da superestrutura e dos serviços ferroviários poderá ser outorgada para o 
transporte de cargas e de passageiros, pelo prazo de 25 a 99 anos, prorrogáveis por períodos iguais e suces-
sivos. Além da exploração da ferrovia, a autorização viabiliza a exploração da faixa de domínio, possibilitando 
a geração de receitas alternativas, acessórias ou de projetos associados, sem necessidade, salvo disposição 
expressa em contrário, de seu compartilhamento com o poder outorgante.

A SEINFRA notificará o empreendedor privado, a fazer as 
adequações necessárias ao projeto caso este não seja ade-

rente à política de transporte do Estado (§1°, art. 6°)

Submissão pelo empreendedor do requerimento de outorga de autorização de projeto ferroviá-
rio privado à SEINFRA. A documentação necessária e informações estão previstas no art. 5°

DECRETO SHORTLINES - 2021
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Caso o projeto não dependa do 
uso de bens públicos, nem de-
mandar desapropriações ou de-
socupações que pressuponham 

atos do Poder Público, a SEINFRA 
outorgará a autorização. (art. 8°)

Caso não ocorra a apresentação 
de outros projetos ferroviários 
privados no prazo estabelecido 
no edital de chamamento públi-
co, o contrato de outorga de au-
torização será celebrado com o 

empreendedor privado, atendida 
a legislação vigente. (§2º, art. 9°)

A SEINFRA notificará os empreendedores privados nos casos de exame de projetos ferroviários 
que provoquem interferência mútua, para que façam as adequações necessárias visando mitigar 

os riscos decorrentes da interferência (art. 7°).

Não havendo o acordo operacional a SEINFRA promoverá 
procedimento seletivo público, observados os princípios da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicida-

de e da eficiência. (parágrafo único, art. 7º)

Na hipótese de o projeto depender do uso de bens públicos 
ou demandar desapropriações ou desocupações que pres-
suponham atos do Poder Público, a SEINFRA procederá ao 

chamamento público (art. 9°)

DECRETO SHORTLINES - 2021
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No caso de apresentação de outros projetos ferroviários privados, nos termos do edital de chama-
mento público, a SEINFRA notificará os empreendedores privados para que façam as adequações 

necessárias ou entrem em acordo para mitigar os riscos decorrentes das interferências. (§3°, art. 9°)

Na hipótese em que o projeto ferroviário privado demande 
o uso de bem público para sua instalação, antes da publica-
ção do edital de chamamento público deverão ser observa-

das as disposições contidas no art. 11.

Não havendo o acordo operacional a SEINFRA promoverá procedimento seletivo público, observados os princípios da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. (§4°, art. 9°)

Havendo necessidade de desapropriação, a Seinfra diligencia-
rá para que seja emitida a declaração de utilidade pública em 
tempo hábil de forma a não prejudicar o cronograma do pro-

jeto ferroviário privado. (art. 10)

Havendo decisão favorável à ou-
torga da autorização requerida, 
a Seinfra convocará o empreen-

dedor privado para assinatura do 
contrato de autorização (§§ 2º e 

3º, art. 12)

DECRETO SHORTLINES - 2021

Caberá ao autorizatário promover 
os atos executórios das desapro-

priações e incorrer nos respectivos 
custos (parágrafo único do art. 10)
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